
Wesley paletta előadások 

 
Rendkívül sok konferencia van Magyarországon, ahol a 

tudósok ismertethetik nézeteiket, legújabb kutatási 

eredményeiket. A konferenciák természete szerint egy-

egy előadásra 20-30 perc jut. Ez nem minden kutatónak, 

nem minden témának előnyös - vannak, volnának olyan 

gondolatok, olyan kutatási eredmények, melyek 

hosszabb kifejtést igényelnének - de a néhány 

évtizeddel ezelőtt még jellemző műfaj, hogy egy-egy 

tudományos társaság ülésén egy-egy felkért előadó 

másfél órás előadást tartott, már nagyon ritkává vált. Ezt 

a hagyományt kívánjuk feléleszteni. 
 De mégsem egyszerűen feléleszteni. A hagyományos 

akadémiai vagy társasági székfoglaló előadástól a 

Wesley-paletta vállaltan különbözik. A felkértek 

személye - mármint a névsor - vállaltan szubjektív. 

Olyan tudósok ők, akiket életművük alapján itélünk 

jelentősnek, vagy fiatalságuk ellenére eddigi 

megnyilatkozásaik alapján igéretesnek. 
Nem feltétlenül egy előadást kérünk, akár kettőt is – 

mármint ugyanabban a fél napban. A legtöbb kutatót 

ugyanis jellemzi, hogy szívesen beszél témája kapcsán 

arról, hogy nagy témákról, egész paradigmákról, vagy 

éppen tudományterületekről hogyan gondolkodik – de 

arról is, hogy egy kisebb témában konkrétan milyen 

kutatási eredményei vannak. Mindez nem kötelező: a 

felkért személy választhatja azt, hogy két nagy átfogó 

előadást tart, de azt is, hogy két vagy akár több konkrét 

kutatási eredményt mond el. Sőt azt is, hogy egyetlen 



előadást tart, technikai szünettel a rendelkezésre álló 

időben. Azt is, hogy egy előadást tart, kérve a 

közönséget, hogy vágjon a szavába, ha kérdése van – s 

azt is, hogy egy összefüggő előadás után hosszabb vita 

következik. 
Mivel az előadások után vagy közben a közönség 

számára tudományos vitára is mód nyílik – a 

videofelvétel diskurzus közeget is dokumentál. 
Ellentétben az évtizedekkel ezelőtti előadásokkal: a fő 

eredmény nem a helybeni tapasztalat, hanem a 

videofelvétel, mely a netre kerül. Amely jó lesz arra, 

hogy néhány évtized múlva – akárcsak a Gólyavári 

esték  megmaradt tv-felvételei, https://videotorium.hu/hu/recordings/2093/golyavari-estek, 

vagy a „mindentudás egyeteme” már webkorszaki 

sorozata  https://mindentudas.hu/előadások.html eredményeképpen 

tanítványaink megérthessenek valamit abból, miért 

hatottak ránk mestereink. És hogy idősen tükörbe 

nézhessünk: milyenek voltunk fiatalon, középkorúan. 
A Paletta előadás tehát a következőt jelenti: meghívunk 

tudósokat, hogy szombat délelőtt, szombat délután vagy 

vasárnap  délután tartsanak egy négy órás tudományos 

programot szabadon választott témá(k)ban. A 

tudományos profilt, vagy újabb tudományos 

eredményeket bemutató előadásokat a szokásos módon 

akadémiai csatornákon meghírdetjük, de kifejezetten jó 

néven vesszük, ha a meghívott személy a maga köreiben, 

a maga csatornáin is terjeszti a saját előadása hírét. 
Ahogy korábban írtuk, az előadások után ill kettő között 

a közönség számára tudományos vitára is mód nyílik, 

tulajdonképpen mindenki úgy gazdálkodik a saját négy 

https://videotorium.hu/hu/recordings/2093/golyavari-estek
https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok.html


órás szakaszával, ahogyan kíván, ezen időkereten belül 

akár folyamatos interakció is lehetséges. Az előadónak 

tudnia kell. hogy előfordul, hogy „valós időben” csak 

néhány fős közönség van, tehát az előadás a későbbi 

megtekintések során fejti ki tudományos hatását. A 

délelőtti előadások szombaton 9-kor, a délutániak 

szombaton 14-kor ill. vasárnap 14-kor kezdődnek. 

Szombaton 13 és 14 között mindenképpen tartunk egy 

ebédszünetet – gondolva azokra, akik a délelőtti és 

délutáni eseményen is részt kívánnak venni. 
Az előadások - és a hozzájuk kapcsolódó viták - 

videobook formájában is megjelennek, vágatlanul, két 

különböző kiadásban, a youtu.be és 

az archive.org szolgáltatóknál. Ezek elérhetőek a 

rendezvény honlapjáról, a Wesley honlapjáról és a 

rendező személyes facebook oldaláról.  A videobookhoz 

az előadó kívánságára csatolunk szöveges 

dokumentumot, vagy a kivetített pdf, ppt, prezi filet, 

handoutot stb. 
A minden érdeklődő számára nyilvános és ingyenes, 

előzetes jelentkezést nem igénylő tudományos alkalmak 

a Wesley doktori iskola előkészítőben ( https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-

iskola-elokeszito/ ) annak hallgatói számára kreditszerzőek is. A 

részvételről és hallgatói aktivitásról – kérésre – a 

rendező, Nagy Péter Tibor igazolást állít ki. 
Az előadások helyszíne eredetileg a VIII Dankó u 11, de 

2020 áprilisától javasoltuk, hogy az előadások távban 

történjenek az előadó otthoni számítógépén  található 

videokamera és mikrofon segítségével -  az ebben 

gyakorlatlanok számára minden segítséget 

http://youtu.be/
http://archive.org/
https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/
https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola-elokeszito/


megadunk.(Akinek ilyen berendezés nem áll 

rendelkezésére, annak Budapesten a II kerületben vagy 

a VIII kerületben biztosítunk hozzáférést ilyen 

készülékhez) 

 
2020-ban előadóink voltak: 
 

Kozma Tamás, Mink Júlia, Perintfalvi Rita, Hrubos 

Ildikó, Polonyi István, Bárdos Féltoronyi Miklós, 

Gordon Győri János, Hubai Péter, Mazsu János, 

Szentpéteri Nagy Richárd, Vattamány Gyula, Lukács 

Péter, Horváth Zsuzsa, Szilágyi-Gál Mihály, Pétervári 

Kinga, Borbély Pecze Bors Tibor, Trencsényi László, 

Tibori Tímea, Forray R Katalin, Nagy Péter Tibor, 

Kamarás István, Ollé János, Csepeli György, Kárpáti 

Andrea, Nahalka István, Forrai Judit, Géczi János, 

Hajdu Tibor, Pléh Csaba, Fazekas Csaba, Csepregi 

András, Mink Júlia, Bukovics István, Forrai Gábor, 

Wildmann János, Blandl Borbála, Gedő Éva, Krausz 

Tamás, Vajda Mihály 

 
A 2020-ban lezajlott események címei és 

videobookjai:   

 
https://archive.org/download/paletta/WJLF_Paletta_eloadasok_2020.pdf 

 

 

2021- ben előadóink voltak: 

 
Kertai Szabó Ildikó, Schweitzer Gábor, Szabó Lajos, 

Ferge Zsuzsa, Biró Zsuzsanna Hanna, Ladányi János, 

Bánlaky Pál, Nagy Péter Tibor, Sík Endre, B. Kádár 

https://archive.org/download/paletta/WJLF_Paletta_eloadasok_2020.pdf


Zsuzsanna, Fokasz Nikosz, Tóth Pál Péter, Kapitány 

Gábor, Tóth Ágnes, Czövek Tamás, Wessely Anna, 

Somlai Péter, Szentpéteri-Nagy Richárd, Máté-Tóth 

András,  Hadas Miklós, Thun Éva, Tóth Tamás, Örkény 

Antal, Pók Attila, Hideg Éva, Orosz Éva,  Eörsi László, 

Rosta Gergely, Szűcs László Gergely, Szegő Iván 

Miklós, Bajomi Iván, Murányi István, Melegh Attila, 

Csányi Vilmos, Harcsa István 

 
A 2021-ben lezajlott események címei és 

videobookjai:  

 
https://archive.org/download/paletta/WJLF_Paletta_eloadasok_2021.pdf 

 

A 2022-es programok és 2022-es még szabad 

időpontok: 
https://docs.google.com/document/d/1hE5CPkAPkCxFFXBK9FoFtVSoFQIQGOdwIQLVsqtacbE  

A 2022-es programokért és 2021/2022-es még szabad 

időpontokért kattints ide! 
 

https://archive.org/download/paletta/WJLF_Paletta_eloadasok_2021.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hE5CPkAPkCxFFXBK9FoFtVSoFQIQGOdwIQLVsqtacbE
https://docs.google.com/document/d/1hE5CPkAPkCxFFXBK9FoFtVSoFQIQGOdwIQLVsqtacbE
https://docs.google.com/document/d/1hE5CPkAPkCxFFXBK9FoFtVSoFQIQGOdwIQLVsqtacbE

